Tehokasta ja laadukasta
varaosalogistiikkaa

1 700 000

Assistor on autoalan varaosalogistiikan ammattilainen
yli 50 vuoden kokemuksella.

Toimitusrivit/vuosi
Delivery lines/
year

Tarjoamme monipuolisia ja asiakkaan tarpeen mukaan räätälöitäviä varaosien,
lisävarusteiden ja renkaiden varastointi- ja jakeluratkaisuja. Palvelumme kattaa
Suomen ja lähialueet.
Meidät tunnetaan nopeudesta, korkeasta laadusta ja asiakaslähtöisyydestä.
Haluamme tarjota parhaan palvelukokemuksen ja auttaa asiakastamme onnistumaan omassa liiketoiminnassaan. Hyödynnämme toiminnassamme uusimpia
digitaalisia järjestelmiä, jotka varmistavat, että käytössämme on aina reaaliaikainen tieto.

Efficient and high-quality
spare part logistics

4 200 000

Toimitetut varaosat/vuosi
Delivered spare parts/
year

99,90 %

Toimitusvarmuus
Quality

Assistor is an automotive spare part logistics professional
with over 50 years of experience.
We offer versatile and tailored warehousing and delivery solutions for spare
parts, accessories and tyres. Our services are available in Finland
and nearby areas.
We are known for our quick service, high quality and customer-oriented
approach. We want to offer our customers the best service experience and
help them succeed in their own business. We use the latest digital systems,
which ensure that we always have access to real-time information.

15 min

Tilauksesta
toimitukseen
Order to delivery

WATCH OUR
VIDEO

Nopea ja kattava palvelu

Trukkien asiantuntija
Tarkastukset
mh-trukkipalvelut.fi
Myynti ja vuokraus
Puh. 045 128 9932
Trukkihuolto

Olemme erikoistuneet nopeisiin toimituksiin. Jakelumme palvelee pääkaupunkiseudulla ja
Etelä- Suomessa useamman kerran päivässä. Muualle Suomeen ja lähialueille toimitukset ehtivät
seuraavaksi aamuksi. Varaosapäivystyksemme toimii 365/24/7. Varaosa- ja materiaalipalvelujen lisäksi,
tarjoamme varastohotellipalveluja sekä box-in-box-, noutoasiakas- ja paluulogistiikkapalveluita. Teemme
myös uudelleenpakkaukset, tarroitukset ja tavaran tarkastukset sekä tarjoamme inventointia asiakkaan
omissa tiloissa.
Logistiikkakeskuksemme sijaitsevat erinomaisilla paikoilla Vantaan Aviapoliksessa ja Espoon
Lommilassa, Kehä III:n varrella kumpikin. Keskuksissamme on yhteensä 25 000 m² varastotilaa.

Quick and comprehensive service
We specialise in quick deliveries. We carry out deliveries in the capital region and Southern Finland
several times a day. Our deliveries reach other parts of Finland and the nearby areas by the morning of
the following day. Our on-call spare part service is open 365/24/7. In addition to spare part and
material services, we also offer solutions for warehousing services as well as box-in-box, customer
pickup and reverse logistics services. We also do repackaging, labelling and goods inspections as well as
conduct inventories for customers on their premises.
Our logistics centres are in excellent locations in Aviapolis, Vantaa and Lommila, Espoo; both situated
along the Kehä III highway. Our centres have a total of 25,000 m² of storage space.
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Koti- ja ulkomaan
kuljetukset
luotettavasti

PEURA-TRANS OY
puh. 08 632 650
peura-trans@peura-trans.com

www.peura-trans.com

